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 Od czterech lat termomo-
dernizacja budynków Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej prowadzona jest przede 
wszystkim przy udziale środ-
ków z Wojewódzk iego Fun -
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ło -

12 bloków czeka termomodernizacja
dzi. To tam corocznie traf ia 
kompleksowa dokumentacja 
dotycząca planowanych prac 
dociepleniowych, by pozyskać 
środki na ten cel. Od 2013 roku 
dzięki uzyskanemu wsparciu 
zostały kompleksowo docie-
plone 42 bloki. W tym roku 

na termomodernizację czeka 
kolejnych 12.
 Zaplanowane prace rozpocz-
ną się tuż po otrzymaniu decyzji 
Funduszu o przyznaniu środków 
na ten cel, najprawdopodobniej 
zaraz na początku drugiego 
półrocza. 

 Tak jak w latach poprzed-
nich, termomodernizacja obej-
mować bę dz i e  doc i ep l en i e 
ścian zewnętrznych i stropo-
dachów. Wymieniona zostanie 
również stolarka okienna, za-
równo w lokalach mieszkal-
nych, jak i w częściach wspól-

nych budynków. Remontowane 
będą też balkony, daszki przy 
we j śc i ach do k l a t ek  scho -
dow ych, w ykony wane będą 
opaski wokół budynków, wy-
mieniane skrzynki gazowe oraz 
szereg innych drobnych prac 
towarzyszących dociepleniom.

Skłodowskiej 19

Próżna 8

Trębacka 7 Trębacka 17

N. Grzyla 10–14N. Gryzla 8N. Gryzla 6

Mokra 24 Mokra 14

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców bloków przy ulicach: Gawrońska 2, Bugaj 92, Bugaj 94, Bugaj 96. Ostatnia z rodzin mieszkająca przy 
ulicy Gawrońskiej 2 podpisała zgodę na prowadzenie prac dociepleniowych w tej nieruchomości. W 2017 roku zostaną opracowane wszystkie 
niezbędne dokumenty, aby docieplenie tych bloków zostało wykonane. Niestety, nadal nie mamy pozwolenia na sąsiadujące 4 bloki: Bugaj 80, 
Bugaj 86, Gawrońska 8, Gawrońska 10. W tym przypadku całość inwestycji jest blokowana przez jedną rodzinę, mieszkającą w bloku przy ulicy 
Gawrońskiej 6, notabene w bloku docieplonym. Ale zapewniamy mieszkańców tychże 4 bloków, że ich bloki - bez względu na to, czy ta rodzina 
podpisze oświadczenie do dysponowania nieruchomością czy nie, zostaną docieplone w 2018 roku.

Grota–Roweckiego 17Grota–Roweckiego 31 Grota–Roweckiego 27
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 W ciągu minionego roku 
w całej Polsce doszło do wyjąt-
kowo dużej ilość wybuchów gazu 
i zaczadzeń. Ludzie tracili życie 
i nierzadko cały dorobek. 
 Z tego właśnie powodu ape-
lujemy kolejny już raz o rozwagę 
i zdrowy rozsądek przy korzystaniu 
z urządzeń podłączanych do gazu. 
Apelujemy i prosimy: nie lekceważ-
cie tego tematu. Tu chodzi o Wasze 
życie! Prosimy, pozwólcie Państwo 
co najmniej raz w roku na kontrolę 
instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych spalinowych 
i wentylacyjnych. Niemniej jednak, 
by dokonać tej kontroli i wyelimino-
wać wszelkie niebezpieczeństwo, 
konieczna jest Państwa obecność 
w mieszkaniu. Dlatego zwracamy 
się do Państwa o wyrozumiałość 
przy wykonywaniu tak ważnych 
i koniecznych kontroli dla naszego 
wspólnego bezpieczeństwa. 
 Działania, jakie podejmuje 
dla bezpieczeństwa Pabianicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, mają 
ograniczyć ryzyko wystąpienia 
tragicznych zdarzeń związanych 
z eksploatacją instalacji gazo-
wych. Od 12 lat montowane są 
czujniki tlenku węgla w najbardziej 
zagrożonych mieszkaniach, któ-
re są wyposażone w urządzenia 

 W związku z wyborem nowej 
Rady Nadzorczej na 3 lata kadencji 
(tu podkreślenia wymaga fakt, 
że jest prawie całkowicie nowy 
skład osobowy Rady Nadzorczej, 
tylko 2 osoby były w poprzedniej 
Radzie, a 16 osób jest całkiem 
nowych), trzeba zadać sobie py-
tanie: „Co dalej czeka Pabianicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową i jej 
mieszkańców. Zarząd przedstawił 
na pierwszym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej 29 kwietnia plan na 
najbliższe lata, zapoznając człon-
ków Rady ze strategią i wizją 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Rada podjęła uchwałę, 
która wręcz zobowiązuje Zarząd 
do kontynuowania dotychczaso-
wej strategii.

 W Spółdzielni od lutego 2016 
roku zmienił się skład Zarządu. 
Zredukowane zostało jedno sta-
nowisko prezesowskie. Prezesem 
Zarządu jest Wacław Maciej Przy-
bylski. Jego zastępcą natomiast 
jest prezes do spraw techniczno–
eksploatacyjnych Przemysław Mi-
kołajewski. Zlikwidowane zostało 
stanowisko zastępcy prezesa do 
spraw ekonomicznych. Te obo-
wiązki w całości przejął prezes 
Przybylski. 
 Prezesom, tak jak to było do-
tychczas, pomaga jeden członek 
Zarządu, który nie pełni funkcji 
prezesa.
 Kontynuowanie dotychczaso-
wej strategii, to:
 PRIORYTETEM JEST PRA-
CA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 
SPÓŁDZIELNI, PRACA POD HA-
SŁEM „JESTEŚMY TU DLA WAS, 
BY WAM POMAGAĆ I ROBIĆ 
WSZYSTKO ZA WAS” – to hasło 
oddaje wszystko, co przyświeca 
naszej idei i jest tym, do czego 
nieustannie dążymy. Pragniemy, 
by mieszkanie w zasobach Spół-
dzielni było spokojne i bezpieczne. 
Dlatego każdego dnia, zarówno 
priorytetem Zarządu, jak i pra-

Szanowni Państwo,
cowników Spółdzielni, jest dbanie 
o komfort życia mieszkańców. 
 Drugim pr ior y te tem jest 
utrzymanie wszystkich stawek 
zależnych od Spółdzielni na nie-
zmienionym od 6 lat poziomie. 
 Trzecim najważniejszym, a za-
razem najdroższym, projektem 
jest kontynuowanie docieplenia 
budynków (termomodernizacja) 
przy współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi tak 
długo, jak Fundusz będzie wspierał 
tego typu przedsięwzięcia. 
 Chcemy zakończyć w tym 
roku ostatni etap nasadzeń drzew 
i krzewów na terenie Spółdzielni, 
które również było i jest możliwe 
dzięki współpracy z WFOŚiGW 
w Łodzi. Prace kończące pię-
cioetapowy projekt rozpoczną 
się w drugiej połowie sierpnia, 
a skończą w listopadzie tego roku. 
 B ę dz i emy kon t y nuowa ć 
wymianę chodników, budowę 
miejsc postojowych i uzupeł-
nianie ich poprzez dokładanie 
nowych pojedynczych miejsc 
do istniejących już parkingów. 
Wymieniane będą również ławki 
i doposażane place zabaw.
 Będziemy nadal i nieustannie 
poprawiać i doskonalić szero-
ko rozumianą jakość obsługi 
mieszkańców, polegającą między 
innymi na pełnym przekazie me-
dialnym wszystkich bieżących 
informacji przy wykorzystaniu 
lokalnej telewizji, prasy i strony 
internetowej. 
 Będziemy prowadzili poprzez 
Rady Osiedli i Administracje sze-
rokie konsultacje z mieszkańcami 
poszczególnych nieruchomości. 
I to mieszkańcy, tak jak w ostat-
nich dwóch latach, zdecydują 
ostatecznie o zakresie prac, jakie 
będą wykonywane w ich nieru-
chomości. To Państwo wiecie 
najlepiej, co jest niezbędne do 
wyremontowania i zrobienia, 
oczywiście w ramach posiada-
nych środków finansowych danej 
nieruchomości.
 Zakończymy rozpoczętą 5 lat 
temu wymianę wind. Prace te zo-
stały czasowo zawieszone z uwagi 
na toczące się sprawy w prokura-
turze i jedną w sądzie. W związku 
z zakończeniem wszystkich spraw 
i co za tym idzie, potwierdzeniem 
przez Sąd zasadności i prawidło-
wości wymiany urządzeń dźwi-
gowych, możemy kontynuować 
ich wymianę. Potwierdziło się 
wszystko, co Spółdzielnia mówiła, 
więc możemy podjąć działania 
poprawiające bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców.

Zarząd PSM

Ewa Piechulska przewodniczy Radzie Nadzorczej
 Teraz już faktycznie można 
śmiało powiedzieć, że tegoroczne 
Walne Zgromadzenie Członków 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, trwające od 29 marca 
do 5 kwietnia, zakończyło się. 
21 kwietnia zebrało się Kolegium 
Walnego Zgromadzenia, podczas 
którego w obecności notariusza 
nastąpiło otwarcie kopert z taj-
nych głosowań i podsumowanie 
wszystkich tajnych oraz jawnych 
głosowań. Z Kolegium Walnego 
Zgromadzenia sporządzony został 
stosowny akt notarialny.   
 Tegoroczne Walne Zgromadze-
nie różniło się od tych z poprzed-
nich dwóch lat, bowiem w tym 
roku dobiegła końca kadencja 
Rady Nadzorczej. Spośród 18 
członków dotychczasowej RN, 
tylko dwie osoby mogły kandydo-
wać do niej ponownie. Pozostałe 
16 osób miało za sobą już dwie 
kadencje w RN, a nowa ustawa 
mówi, że członek Rady Nadzorczej 
może w niej zasiadać tylko dwie 
kolejne kadencje.   
 We wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia wzięło udział 
ogółem 1.230 członków Spółdziel-
ni. Dziękujemy wszystkim człon-
kom Spółdzielni, którzy uczest-
niczyli w tegorocznych obradach 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni za przybycie oraz za 
zachowanie podczas obrad rzeczo-
wości, merytoryczności w dyskusji, 
kulturalnego zachowania i dbałości 
o wzajemny szacunek. 
 Są też już znane ostateczne 
wyniki wyborów do Rady Nadzor-
czej, Rad Osiedla oraz wszystkich 
pozostałych wyborów i głosowań. 
Poniżej podajemy w kolejności 
uzyskania największej liczby 
głosów nazwiska i imiona wszyst-
kich osób, które kandydowały 
do Rady Nadzorczej. Członkami 
Rady zostało pierwszych 18 osób 
z największą ilością oddanych na 
nie głosów.
 29 kwietnia odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowo wybranej 
Rady Nadzorczej, która spośród 
siebie wybrała przede wszystkim 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. 
 Przewodniczącą Rady Nadzor-
czej została Ewa Piechulska, a jej 
zastępcą Jolanta Borowska.
 Gratulujemy wszystkim wy-
branym do Rady Nadzorczej i ży-
czymy powodzenia i satysfakcji 
w trudnej pracy.
 Członkowie Zarządu uzyskali 
pełne absolutorium za swoją 
pracę w 2015 roku.

Lp
KANDYDAT

RAZEM
Nazwisko Imię

1. Kaźmierczak Halina 1 069

2. Kowalczyk Halina 1 066

3. Kędzierska Ewa 1 063

4. Borowska Jolanta 1 060

5. Hanczka Elżbieta 1 060

6. Jędrych Janusz 1 057

7. Piechulska Ewa 1 057

8. Senderecki Wojciech 1 055

9. Jopek Ewelina 1 054

10. Pluciński Jan 1 054

11. Kubiak Tadeusz 1 051

12. Maurer Jolanta 1 050

13. Brożyna Aneta 1 044

14. Rotek Grażyna 1 043

15. Cypel Teresa 1 038

16. Wnuk Alicja 1 033

17. Mencwal Zbigniew 1 025

18. Wódka Jadwiga 1 024

19. Łaguniak Maria 96

20. Gorzelak Grzegorz 87

21. Guzicka Marta 87

22. Mesor Agnieszka 85

23. Wójcik Rafał 79

24. Winkler Zygmunt 78

25. Głaz Jadwiga 77

26. Grabarczyk Zdzisław 76

27. Szczepańska-Żebrowska Elżbieta 76

28. Wawreńczuk Henryk 71

29. Pyrek Marian 70

30. Zasina Józef 69

31. Misiak Henryka 66

32. Piech Marek 64

33. Tkacz Ryszard 51

Rada Nazdorcza PSM

Lp. Nazwisko Imię
1. Borowska Jolanta

2. Janczak Grzegorz

3. Kaczorowski Włodzimierz

4. Kaluta Anna

5. Kędzierska Ewa

6. Kopka Eugeniusz

7. Lorenc Jan

8. Marciniak Zbigniew

9. Marczyńska Wiesława

10. Olszowiec Irena

11. Rogalewicz Edward

12. Sawicki Leonard

Lp. Nazwisko Imię
1. Banasiak Juliusz
2. Fręch Dorota
3. Hanczka Elżbieta
4. Jadwiszczak Czesław
5. Jaros Agata
6. Kowalczyk Halina
7. Kubiak Tadeusz
8. Matynia Helena
9. Wilczek Dorota
10. Wróblewska Zenona

Lp. Nazwisko Imię
1. Cieciorowski Piotr
2. Cypel Teresa
3. Franek Ewa
4. Kmieć Teresa
5. Magier Wanda
6. Nowicki Dariusz
7. Pisarek Adam
8. Siemińska Janina
9. Wira Gizela
10. Wnuk Alicja
11. Zasada Stanisław

Lp. Nazwisko Imię
1. Bojakowska Danuta
2. Czekalski Marek
3. Gańko Mirosław
4. Kuligowski Janusz
5. Lappe Roman
6. Lucimińska Irena
7. Mizera Maria
8. Piechulska Ewa
9. Płońska Anna
10. Skwarka Zofia

Lp. Nazwisko Imię
1. Burda Bożena
2. Dzionek Zdzisław
3. Fronczkiewicz Agnieszka
4. Kaźmierczak Halina
5. Kępa Małgorzata
6. Kowalski Wiesław
7. Okrojek Stefania
8. Pacholczyk Halina
9. Pluciński Jan
10. Senderecki Wojciech
11. Ścieszko Barbara
12. Wiśniewska Bożena

Rada Osiedla nr 2

Rada Osiedla nr 1 Rada Osiedla nr 5

Rada Osiedla nr 4

Rada Osiedla nr 3

 W ostatnich miesiącach zaob-
serwowano znaczne zwiększenie 
się liczby pożarów w blokach. Od 
grudnia 2015 roku do dziś było 
ich kilkanaście. Kilka pożarów 
w grudniu było wynikiem chuli-
gańskich wybryków i celowego 
podpalenia pojemników na śmieci 
i pergoli. Raz zapaliły się rzeczy 
na balkonie od fajerwerków wy-
strzeliwanych w noc sylwestrową. 
Od początku tego roku to przede 
wszystkim pożary spowodowa-
ne brakiem odpowiedzialności 
i przestrzegania bezpieczeństwa 
ze strony mieszkańców. Były to 
pożary piwnic i lokali mieszkal-
nych. Pożary w komórkach piw-
nic z łatwopalnymi materiałami 
spowodowały bardzo duże straty. 
Spalił się ciąg przewodów elek-
trycznych, telekomunikacyjnych, 
telewizyjnych i instalacji AZART. 
Tym samym nastąpiły przerwy 
w odbiorze tych mediów. Były 
również straty budowlane w po-
staci spalonych drzwi do komórek 
i okopconych ścian, które wyma-
gały ponownego malowania. 

Pożary w zasobach PSM

 Dość częstymi w tym roku 
okazały się również pożary w lo-
kalach mieszkalnych. Przyczyną 
była samowolnie wykonana przez 
lokatorów wadliwa instalacja 
elektryczna i używanie świeczek 
z powodu odcięcia przez Zakład 
Energetyczny dopływu prądu. 
Te ostatnie spowodowały nawet 
śmierć jednego lokatora, który 
zmarł w wyniku zaczadzenia od 
palących się rzeczy znajdujących 

się w łazience. Kolejna osoba dzię-
ki szybkiej interwencji dyżurnego 
PSM, straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego została uratowana. 
 W związku z tym apelujemy do 
wszystkich Mieszkańców Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
o ostrożność, rozwagę, zachowa-
nie bezpieczeństwa i zwrócenie 
uwagi na wszelkie niepokojące 
Was zdarzenia, w celu ograniczenia 
i uniknięcia przykrych incydentów.

podgrzewające wodę. W lokalach 
mieszkalnych, w których stan tych 
urządzeń budzi wątpliwości, bez-
płatnie montowane są czujki tlenku 
węgla (czadu). Zamontowaliśmy 
je w 210 mieszkaniach. Obecnie 
w zasobach Spółdzielni znajduje się 
ponad 2800 gazowych podgrzewa-
czy wody w 59 budynkach (na 308 
budynków mieszkalnych). 
 Powinniśmy wszyscy zdawać 
sobie jednak sprawę z tego, że 
pełne bezpieczeństwo daje nam 
dopiero demontaż gazowych pod-
grzewaczy i dostarczenie ciepłej 
wody z sieci miejskiej. 
 Ciepła woda z sieci została do-
prowadzona w ostatnich latach do 
budynków przy ulicach: Moniuszki 
114/116, Moniuszki 118/120, Nieca-
łej 1, Śniadeckiego 2, Śniadeckiego 
4, Wyszyńskiego 5, Wyszyńskiego 
10, Zamkowej 50 i Robotniczej 4. 
Końca dobiegają już prace w bu-
dynkach przy ul. Zamkowej 18 
i Grota–Roweckiego 11. 
 W 2016 roku zaplanowane są 
do wykonania instalacje ciepłej 
wody z sieci miejskiej w budynkach 
przy ulicach: Niecałej 3, Wileńskiej 
35/37, Wileńskiej 39, Cichej 30, 
Matejki 37, Orlej 46 i Orlej 4. 
 Najpierw Zakład Energetyki 
Cieplnej przystosowuje węzły cie-

płownicze w ww. budynkach do 
dostawy ciepłej wody użytkowej 
do mieszkań. Wspólne główne 
instalacje ciepłej wody użytkowej 
od węzłów ciepłowniczych popro-
wadzone w większości w piwnicach 
i klatkach schodowych zostaną 
wykonane przez Spółdzielnię, nato-
miast instalacje wewnętrzne należą-
ce do lokalu, lokator może wykonać 
zgodnie z projektem we własnym 
zakresie lub zlecić Spółdzielni. 
 Dzięki temu w budynkach, które 
zostały wyposażone w instalacje 
centralnej ciepłej wody, ryzyko 
zatrucia czadem zostało w pełni 
wykluczone. W pozostałych budyn-
kach, w mieszkaniach, które wy-
magają poprawy bezpieczeństwa, 
podobnie jak w poprzednich latach, 
będą montowane czujki czadu. 
 Cały ten proces związany z za-
sileniem ww. budynków w ciepłą 
wodę użytkową z sieci miejskiej, 
począwszy od opinii i ekspertyz, 
jak również poprzez spotkania 
z lokatorami, wykonanie pro-
jektów i uzyskanie pozwoleń na 
budowę oraz ich realizację – jest 
bardzo pracochłonny, długotrwały 
i kosztowny. I potrwa jeszcze 
długie lata. Dlatego zachowajmy 
bezpieczeństwo przy korzystaniu 
z tych urządzeń, które mamy.

Mieszkaj bezpieczniej
Poprawa bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych w blokach.

Pożar mieszkania w bloku na Piaskach
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 Sukcesem zakończył się roz-
poczęty w ubiegłym roku proces 
pozyskiwania środków na realiza-
cję ostatniego już etapu nasadzeń  
na terenie Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W marcu Spół-
dzielnia otrzymała decyzję Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi o przyznaniu wsparcia 
finansowego. Dotacja pozwoli na 
realizację zaplanowanego zadania 
jeszcze w tym roku.
 Prace rozpoczną się na przeło-
mie sierpnia i września, a zakoń-
czą w październiku. Nasadzeniom 
poddane zostaną tereny Admini-

 Od kilkunastu dni na terenie 
naszego miasta, a tym samym 
w zasobach Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, pojawiła 
się duża ilość owadów. Można 
je spotkać niemalże wszędzie. 
Najchętniej wygrzewają się po 
słonecznej stronie budynków, ale 
latają również wokół 
okien i drzwi, wdzie-
rając się do mieszkań 
i korytarzy bloków.
 Spółdzielnia w tej 
sprawie odebrała od 
lokatorów kilka tele-
fonów z prośbą o in-
terwencję. Oczywiście 
natychmiast we wska-
zane miejsca udali się 
pracownicy Spółdziel-
ni z przedstawicielem 
specjalistycznej firmy, 
która na jej terenie zajmuje się 
zapobieganiem i zwalczaniem 
uciążliwych gryzoni i owadów.
 Wizja lokalna wykazała, iż 
„niechciani lokatorzy” to owady, 
które w wyniku braku niskich 
temperatur z imą przetrwał y 
w znacznie większych niż za-

Słyszałem, że ostatnio zmienio-
ne zostały przepisy prawa spad-
kowego i że te zmiany są bardzo 
istotne. Na czym one polegają?
 – Istotnie, w Dzienniku Ustaw 
z 17.04.2015 r. pod pozycją 539 
została opublikowana ustawa 
z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw.
 Ustawa ta weszła w życie po 
upływie sześciu miesięcy od dnia 
ogłoszenia, a więc obowiązuje 
od dnia 17.10.2015 r. Ustawa ta 
przede wszystkim zmienia prze-
pisy prawa spadkowego, zawarte 
w Kodeksie cywilnym.
 Najważniejsza zmiana polega 
na tym, iż zmieniona została 
obowiązująca dotychczas zasa-
da przyjęcia przez spadkobier-
ców spadku wprost w razie ich 
bezczynności w ciągu sześciu 
miesięcy, licząc od dnia, gdy 
dowiedzieli się oni o powołaniu 
do spadku. Zasada ta oznaczała, 
iż spadkobiercy tacy dziedziczyli 
również długi spadkodawcy, a ich 
odpowiedzialność za te długi nie 
była niczym ograniczona. Mogli 
więc oni nie tylko nic nie uzyskać 
ze spadku, ale również stracić 
w razie, gdy długi spadkowe prze-
wyższały wartość stanu czynnego 
spadku.
 Zasada ta nie dotyczyła je-
dynie niepełnoletnich oraz ubez-
własnowolnionych, którzy z mocy 
prawa zawsze obejmowali spadek 
z dobrodziejstwem inwentarza, 
co chroniło ich majątek osobisty. 
Innymi słowy, mogli oni nic nie 
uzyskać ze spadku, lecz w żadnym 
razie nie odpowiadali za długi ich 
spadkodawcy ze swojego majątku 
osobistego.
 Zmiana wprowadzona obecnie 
polega na tym, iż reguła dziedzi-
czenia spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza – obowiązująca do-
tychczas w stosunku do niepełno-
letnich i ubezwłasnowolnionych 
– została przeniesiona na wszyst-
kich spadkobierców. Wyelimino-
wane więc zostało ryzyko odpo-
wiedzialności własnym majątkiem 
za długi spadkodawcy. Dawniej, 
aby ryzyko to wyeliminować, na-
leżało bądź spadek odrzucić, bądź 
też przyjąć go z dobrodziejstwem 
inwentarza. Obecnie robić tego 
nie trzeba, gdyż i tak wszyscy 

spadkobiercy odpowiadają już 
za długi spadkowe jedynie do 
wartości składników majątkowych 
będących przedmiotem spadku.

W 2010 roku spółdzielnia usta-
nowiła i przeniosła na mojego 
męża odrębną własność lokalu 
mieszkalnego, który to lokal na-
leżał wcześniej do mojego męża 
na zasadach spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego. Nabycie odręb-
nej własności nastąpiło jednak 
w trakcie trwania małżeństwa, 
dlatego też uważam, iż prawo do 
tego lokalu należy obecnie nie 
tylko do mojego męża, ale rów-
nież i do mnie. Czy mam rację?
 – Jest Pani w błędzie. Odrębna 
własność lokalu, o którym Pani 
wspomina, należy wyłącznie do 
majątku osobistego Pani męża. 
Miała tu bowiem miejsce tak 
zwana surogacja, o której mowa 
w przepisach Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. 
 Surogacja polega na tym, że ze 
środków uzyskanych w zamian za 

przedmioty wchodzące pierwotnie 
w skład określonego majątku, 
nabywane są przedmioty, które 
wchodzą w ich miejsce. W opi-
sanym przez Panią przypadku, 
należące do Pani męża spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego miało war tość 
równą wartości rynkowej loka-

lu. W związku z ustanowieniem 
odrębnej własności, prawo to 
przestało istnieć, a w jego miej-
sce powstała właśnie odrębna 
własność lokalu.
 Gdyby w związku z ustanowie-
niem odrębnej własności dokony-
wane były wydatki pochodzące 
z majątku wspólnego Pani i Pani 
męża, to wówczas wydatki te 
podlegałyby rozliczeniu, jako tak 
zwany nakład z majątku wspólne-
go na majątek osobisty – zgodnie 
z art. 45 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego.

Mam spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego. 
Na rok wyjeżdżam za granicę 
i chciałabym wynająć mieszka-
nie. Czy mogę?
 – Wynajmowanie lokali spół-
dzielczych będących przedmio-
tem prawa własnościowego jest 
unormowane w art. 1716 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zgodnie z zawartą tam zasadą, 
wynajmowanie lokalu mieszkalne-
go, zarówno przez członka, jak też 

przez osobę niebędącą członkiem 
spółdzielni, do której należy pra-
wo do lokalu, nie wymaga zgody 
spółdzielni także wówczas, gdy 
wynajęty ma być cały lokal.
 Wyjątek od ww. zasady niein-
gerowania spółdzielni w rozporzą-
dzanie lokalem ma zastosowanie 
jedynie wówczas, gdy wynajęcie 

lub oddanie w bezpłatne używanie 
lokalu wiąże się ze zmianą sposo-
bu korzystania z tego lokalu.
 Zmiana sposobu korzystania 
z lokalu lub jego przeznaczenia 
może polegać na tym, że lokal, 
który dotychczas – zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem – był 
wykorzystywany na cele mieszka-
niowe, po wynajęciu lub oddaniu 
w bezpłatne używanie, miałby być 
wykorzystywany do innych celów. 
W takim przypadku konieczne 
jest uzyskanie pisemnej zgody 
spółdzielni.
 Podnieść należy, że jeżeli 
wynajęcie lub oddanie w bez-
płatne używanie miałoby wpływ 
na wysokość opłat należnych 
spółdzielni, to również wtedy 
należy powiadomić spółdzielnię 
o zawarciu umowy najmu bądź 
oddania w bezpłatne używanie. 
Dotyczy to przede wszystkim 
tych opłat, których wysokość 
uzależniona jest od liczby osób 
zamieszkałych w lokalu.
 Jeżeli więc w Pani lokalu 
zamieszkać miałaby więcej niż 

jedna osoba, to wówczas nale-
żałoby o tym fakcie powiadomić 
spółdzielnię.

Chciałabym wynająć mój lokal 
mieszkalny, którego jestem wła-
ścicielem, w całości na pewien 
czas. Przyszły najemca żąda 
jednak, abym go zameldowała, 

czego jednakże chciałabym 
uniknąć. Jak mam postąpić w tej 
sytuacji?
 – Problem, o którym Pani 
wspomina, regulują przepisy 
ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji 
ludności (Dz.U. nr 217, poz. 1427).
 Podstawowym pojęciem okre-
ślonym w powołanej wyżej usta-
wie jest obowiązek meldunkowy, 
który polega na zameldowaniu się 
(lub wymeldowaniu) w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego.
 Zameldowanie na pobyt stały 
lub czasowy dokonuje się w for-
mie pisemnej w organie gminy 
właściwym ze względu na poło-
żenie lokalu zadeklarowanego jako 
miejsce pobytu.
 Zameldowania dokonać może, 
w myśl wskazanych wyżej przepi-
sów, osoba dysponująca tytułem 
prawnym do lokalu. Jeżeli więc za-
wrze Pani z najemcą umowę najmu, 
to zameldowania będzie mogła do-
konać zarówno Pani – posiadająca 
tytuł prawny w postaci własności 
– jak też najemca dysponujący 
tytułem prawnym do używania 

Pani lokalu. Innymi słowy, zawarcie 
z najemcą umowy najmu lokalu 
sprawia, że najemca ten staje się 
– także w rozumieniu ww. ustawy 
o ewidencji ludności – podmiotem 
dysponującym tytułem prawnym 
do lokalu i tym samym może on 
dokonać zameldowania bez zgody, 
a nawet wiedzy właściciela.

 Podnieść jednak należy, iż 
zameldowanie najemcy nie ma 
jakiegokolwiek wpływu na treść 
prawa do lokalu przysługującego 
wynajmującemu. Pani obawy 
przed zameldowaniem najemcy 
nie są więc uzasadnione.

Co to są odsetki ustawowe, 
które muszę zapłacić, gdyż nie 
regulowałam w terminie opłat 
za mieszkanie?
 – Odsetki to najogólniej mówiąc 
zryczałtowane wynagrodzenie za 
opóźnienie w regulowaniu należ-
ności pieniężnych. Kwestie z tym 
związane regulują przepisy Kodek-
su cywilnego, zgodnie z którym 
odsetki od sumy pieniężnej należą 
się tylko wtedy, gdy wynika to 
z przepisu prawa albo z czynności 
prawnej, takiej np. jak umowa albo 
też  z orzeczenia sądu.
 Odsetki, o które Pani pyta, 
należą się spółdzielni – jeśli to 
ona jest Pani wierzycielem – gdyż 
tak wynika z przepisu prawa. 
Przepisem tym jest ar t. 481 
Kodeksu cywilnego, który sta-
nowi, iż wierzyciel może żądać 
odsetek, jeżeli dłużnik opóźnia 
się ze spełnieniem świadczenia 
pieniężnego, chociażby wierzyciel 
ten nie poniósł żadnej szkody 
i chociażby opóźnienie nie było 
przez dłużnika zawinione. Przepis 
ten upoważnił Ministra Spra-
wiedliwości, aby w drodze ob-
wieszczenia w Monitorze Polskim 
ogłaszać wysokość ustawowych 
odsetek za opóźnienie. Na dzień 
dzisiejszy obowiązuje obwiesz-
czenie Ministra Sprawiedliwości 
z 7 stycznia 2016 r., ustalające 
wysokość odsetek ustawowych 
za opóźnienie – począwszy od 
1.01.2016 r. – w wysokości 7% 
w stosunku rocznym.
 Nadmieniam, że w Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
opłaty należy regulować do 15. 
dnia każdego miesiąca. Po upły-
wie tego terminu brak zapłaty 
skutkuje tym, iż dłużnik popada 
w opóźnienie, a to z kolei rodzi 
prawo do odsetek ustawowych.

Od pewnego czasu przestałem 
płacić za mieszkanie lokatorskie 
w zasobach Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Czego 
mogę się spodziewać ze strony 
spółdzielni?
 – Przede wszystkim powinien 
się Pan zgłosić do spółdzielni 

Ostatni etap nasadzeń 
drzew i krzewów

stracji nr 4. Na powierzchni blisko 
15 hektarów zostanie posadzo-
nych niemalże 26.000 różnorod-
nych gatunkowo roślin, zarówno 
iglastych, jak i liściastych. Wśród 
nich znajdą się m.in. berbery-
sy, trzmieliny, forsycje, derenie, 
pęcherznice,  tawuły, jałowce, 
żywotniki, klony, brzozy i świerki. 
Projekt został opracowany tak, 
by skupiny roślin tworzyły barw-
ne kompozycje o każdej porze 
roku i cieszyły różnorodnością 
kolorów. Wybrano gatunki mało 
wymagające, które dobrze znoszą 
cięcia pielęgnacyjne oraz otwartą 
przestrzeń miejską.

zwyczaj ilościach i już rozpo-
częły okres godowy. Ten okres 
nie będzie trwał długo. Można 
przypuszczać, że już w maju 
„osnuja gwiaździsta”, bo tak 
nazywa się ten owad, nie będzie 
uciążliwa dla mieszkańców.
 Niestety, na takie zjawiska 

przyrodnicze musimy być przy-
gotowani. Globalne ocieplenie 
klimatu sprzyjać będzie wzrostowi 
ilości owadów na naszej planecie. 
A na to nie mamy wpływu. W tym 
roku również, jak przypuszczają 
specjaliści z tej dziedziny, czeka 
nas inwazja komarów i kleszczy.

Owady atakują

Porady prawne przygotowane przez Andrzeja Chibnera
– radcę prawnego Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Spółdzielcy pytają
– najlepiej do Działu Windykacji 
– i tam być może uda się wypraco-
wać porozumienie, które umożliwi 
Panu spłatę długu w ratach, bez 
potrzeby kierowania sprawy na 
drogę sądową. 
 W Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej od pewnego 
czasu działania windykacyjne 
podejmowane są, gdy zadłu-
żenie przekracza trzy okresy 
płatności. Jeżeli dług jest więk-
szy, a jego wysokość obejmuje 
zadłużenie za okres dłuższy niż 
sześć miesięcy, to wówczas 
spó łdzielnia , niezależnie od 
dochodzenia zapłaty na drodze 
sądowej, podjąć może działania 
zmierzające do wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu, co z kolei umoż-
liwi jej wystąpienie z pozwem 
o eksmisję, tj. o opróżnienie 
lokalu.
 Zarówno w przypadku pozwu 
o zapłatę, jak też pozwu o eksmi-
sję lokator poniesie także dodat-
kowe koszty procesu, a w razie 
konieczności skierowania sprawy 
do komornika, także koszty postę-
powania egzekucyjnego.
 Wygaśnięcie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
następuje po przeprowadzeniu 
przez spółdzielnię stosownego 
postępowania. Uchwałę w tym 
zakresie podejmuje Rada Nadzor-
cza, od której to uchwały zainte-
resowany może odwołać się do 
Walnego Zgromadzenia bądź też 
wystąpić bezpośrednio na drogę 
sądową, jeżeli uważa, iż uchwała 
o wygaśnięciu prawa do lokalu 
została podjęta z naruszeniem 
przepisów prawa lub unormowań 
statutu Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
 
Mam mieszkanie w zasobach 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i chciałabym – bo 
wymaga tego bank, w którym 
biorę kredyt – założyć księgę 
wieczystą. Co mam zrobić?
 – Mieszkanie, które Pani ma, 
nie jest przedmiotem odrębnej 
własności, gdyż w takim przypad-
ku księgę wieczystą miałaby Pani 
od samego początku. Jeżeli ma 
Pani prawo lokatorskie, to księga 
wieczysta nie może być założona 
i w takim przypadku może Pani 
jedynie zwrócić się do spółdzielni 
z wnioskiem o ustanowienie 
odrębnej własności, czyli wnosić 

o tak zwane uwłaszczenie. To 
samo może Pani zrobić mając 
spó łdz ie lcze w ł asnośc iowe 
prawo do lokalu. Jednakże w tym 
przypadku może Pani również 
wystąpić do sądu z wnioskiem 
o założenie księgi wieczystej dla 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu.
 Warunkiem skutecznego zło-
żenia wniosku jest wcześniejsze 
uzyskanie zaświadczenia Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
dotyczącego tak samego lokalu, 
jak też budynku i gruntu, na 
którym budynek ten jest posado-
wiony.

W ubiegłym miesiącu sprzeda-
liśmy lokal mieszkalny w zaso-
bach Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, który należał 
do nas na warunkach spółdziel-
czego własnościowego pra-
wa do lokalu. Notariusz, który 
przygotowywał akt notarialny, 
zaproponował nam, abyśmy do 
umowy zbycia lokalu wprowadzili 
dodatkowo zapis zawierający na-
sze oświadczenie o wypowiedze-
niu członkostwa w Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Na 
to się nie zgodziliśmy. Czy po 
sprzedaży mieszkania jesteśmy 
nadal członkami spółdzielni?
 – Sugestia notariusza byłaby 
ze wszech miar uzasadniona, 
gdybyście Państwo nie mieli w za-
sobach spółdzielni innego lokalu, 
bądź gdybyście Państwo nie ocze-
kiwali na pozyskanie takiego loka-
lu spółdzielczego w najbliższym 
czasie. Brak Państwa zgody spo-
wodował, iż członkostwo w spół-
dzielni nie zostało wypowiedziane. 
Nadal więc jesteście Państwo 
członkami spółdzielni, aczkolwiek 
Państwa członkostwo ma tylko 
i wyłącznie formalny charakter. 
Z tego też względu powinniście 
Państwo wypowiedzieć człon-
kostwo w spółdzielni poprzez 
złożenie na piśmie oświadczenia 
w tym przedmiocie. W razie gdyby 
oświadczenie takie nie zostało zło-
żone, to spółdzielnia będzie mogła 
uruchomić procedurę wykreślenia 
Państwa (o ile obydwoje jesteście 
Państwo członkami spółdzielni) 
z rejestru członków. Wyjaśniam, 
iż wykreślenie następuje poprzez 
podjęcie przez Radę Nadzorczą 
spółdzielni uchwały.
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W IV kwartale 2015 r. odbyły się 
posiedzenia Zarządu Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na których Zarząd zajmował się 
m.in. sprawami:

1. Podjęciem uchwał w spra-
wach:
 Z powołania komisji przetargowej 
celem wyłonienia najemców 
na najem lokali użytkowych 
i stanowisk handlowych miesz-
czących się w Pabianicach przy 
ulicach: Łaskiej 46/48, Jana 
Pawła II 30, 20 Stycznia 49/51, 
20 Stycznia 8/10, Wileńskiej 47 
i 3 Maja 5

 Z powołania komisji przetargo-
wej w celu przeprowadzenia 
przetargu na zbycie lokalu użyt-
kowego przy ul. Wileńskiej 47

 Z przyjęcia planu podziału kosz-
tów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości na poszczegól-
ne Administracje.

2. Rozpatrzeniem podań kiero-
wanych do Zarządu przez indywi-
dualne osoby, przede wszystkim 
w sprawach dotyczących:
 Z spłaty zadłużenia z tytułu zale-
głych opłat eksploatacyjnych 
i egzekucyjnych, a także zadłu-
żenia kredytowego i odsetek 
z tych tytułów 

 Z działalności gospodarczej.

3. Członkowsko–mieszkaniowy-
mi – w tym przede wszystkim: 
 Z przyjmowaniem w poczet człon-
ków, zmiany użytkowników 
lokali mieszkalnych w związku 
ze zbyciem – nabyciem,

 Z przyjęciem informacji od po-
szczególnych Administracji 
o przekazaniu do dyspozycji 
Spółdzielni lokali mieszkalnych 
zlokalizowanych w Pabianicach 
i przygotowania ich do zbycia 
w trybie przetargu:
 » Administracja nr 2 – lokal 

mieszkalny przy ul. Wyspiań-
skiego 1 i Wyspiańskiego 4

 » Administracja nr 3 – lokal 
mieszkalny przy ul. 3 Maja 5,

 » Administracja nr 5 – lokal 
mieszkalny przy ul. Gawroń-
skiej 10 i Mokrej 3.

4. Dotyczącymi wykonania prac 
remontowych i innych wynika-
jących z bieżącej eksploatacji 
zasobów, w tym:
 Z podjęcie decyzji w sprawach: 

 » kontynuowania w sezonie 
zima 2015/2016 współpracy 
z firmami biorącymi udział 
w „Akcji Zima 2014/2015” na 

W IV kwartale 2015 r. Rada Nad-
zorcza Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbyła posiedze-
nia, na których omawiane były 
m.in. następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 Z zatwierdzenia korekty Planu 
ekonomiczno–finansowego Pa-
bianickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej na 2015 rok w zakresie 
planu remontów i zamierzeń 
inwestycyjnych

 Z zatwierdzenia Planu ekono-
miczno–finansowego Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na 2016 rok

 Z ustalenia stawek opłat z tytu-
łu najmu lokali użytkowych, 
pomieszczeń gospodarczych, 
innych lokali, terenów, gara-
ży, powierzchni reklamowych 
i stanowisk handlowych 

 Z zmian w strukturze organiza-
cyjnej Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 Z  zmian w Regulaminie Zarzą-
du Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

2. Rozpatrzenie wniosków Zarzą-
du w sprawach członkowskich.

3. Ocena w zakresie:
 Z potrzeb remontowych na pod-
stawie przeglądów jesiennych 
stanu technicznego i estetycz-
nego zasobów Spółdzielni.

4. Omówienie:
 Z opinii lustratora na temat prze-
prowadzonej lustracji pełnej 
działalności Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za okres 
01.01.2012 r. do 01.12.2014 r.

 Z opinii biegłego sądowego w za-
kresie budownictwa, kosztory-
sowania rozliczenia inwestycji 
w przedmiocie prawidłowości 
dokonanej wymiany dźwigu 
windowego oraz uzasadnienia 
wysokości poniesionych na ten 
cel kosztów

 Z wyroku Sądu Okręgowego 
w Łodzi w sprawie z powództwa 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przeciwko członkowi 
Spółdzielni o ochronę dóbr 
osobistych i zapłatę.

* * *
W I kwartale 2016 r. Rada Nad-
zorcza Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbyła posiedze-
nia, na których omawiane były 
m.in. następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 Z zatwierdzenia planów pracy Ko-
misji Stałych Rady Nadzorczej 
na I półrocze 2016 r.

 Z zatwierdzenia „Regulaminu prze-
prowadzania przetargów na 
wynajem lokali użytkowych, 
garaży, gruntów oraz stanowisk 
pod kioski nietrwale związane 
z gruntem na stanowisku „Bugaj” 
w zasobach PSM

 Z zaliczania członków Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
do poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia

 Z określenia ilości członków po-
szczególnych Rad Osiedli

2. Informacje Zarządu o:
 Z wynikach ewidencji wpływów 
i wydatków funduszu remon-
towego oraz ewidencji i rozli-
czania przychodów i kosztów 
eksploatacji w 2015 roku w po-
dziale na nieruchomości w za-
sobach Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 Z kosztach poniesionych przez 
poszczególne Administracje na 
prace związane z usuwaniem 
skutków zimy oraz porównanie 
ich z analogicznymi danymi 
z trzech poprzednich lat

 Z przebiegu prac związanych 
z wymianą opraw i źródeł świa-
tła w częściach wspólnych bu-
dynków w zasobach Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niezmienionych warunkach 
cenowych (dostawa piasku, 
odśnieżanie, wywóz śniegu 
z terenu Spółdzielni)

 Z zlecenia:
 » malowania k latek scho -

dowych, pralni, suszarni, 
korytarzy, piwnic w budyn-
kach zlokalizowanych przy 
ulicach: Bugaj 80 oraz Sem-
połowskiej 3 

 » utwardzenia terenu wraz 
z ułożeniem nowego chod-
nika przy budynku zlokali-
zowanym przy ul. Bugaj 80

 » wymiany rur spustowych 
jednego pionu w budynku 
przy ul. Żytniej 24

 » utwardzenia terenu wraz 
z wykonaniem nowego chod-
nika przy budynku zlokalizo-
wanym przy ul. Bugaj 72

 » wymiany chodnika z płyt 
chodnikowych na kostkę 
brukową przy budynku zlo-
kalizowanym przy ul. Gro-
ta–Roweckiego 17 

 » utwardzenia terenu miejsc 
postojowych przy budyn-
ku zlokalizowanym przy ul. 
Brackiej 63/65 

 Z wyrażenia zgody na:
 » rozłożenie na raty powstałej 

niedopłaty zgodnie z dekla-
racją złożoną we wniosku 
osobom składającym pi-
sma związane z rozliczeniem 
kosztów rozliczenia ciepła 
w sezonie 2014/2015

 » wypłacenie powstałej nad-
płaty zgodnie ze złożonym 
przez użytkownika lokalu 
wnioskiem, a w przypadku 
braku deklaracji użytkownika 
lokalu – rozliczenie jej na 
poczet bieżących opłat za 
centralne ogrzewanie

 » wysokość wadium i kwotę 
postąpienia na zbycie lokalu 
w drodze przetargu lokalu 
użytkowego na ½ przy ul. 
Nawrockiego 30 i lokalu przy 
ul. Wileńskiej 47.

5. Przygotowywaniem wniosków 
do Rady Nadzorczej w sprawach:
 Z rozliczenia kosztów dostawy 
ciepła za okres od 01.07.2014 
r. do 30.06.2015 r.

 Z w p r o w a d z e n i a  o d  d n i a 
01.01.2016 r. indywidualnych 
zaliczek z przeznaczeniem 
na centralne ogrzewanie dla 
użytkowników lokali, usta-
lonych na podstawie rozli-
czenia kosztów ogrzewania 
sezonu 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015

 Z w związku ze zniesieniem 
od dnia 01.10.2015 r. opłaty 
za odczyty wodomierzy dla 
wszystkich lokali mieszkalnych 
oraz wbudowanych w budynki 
mieszkalne lokali użytkowych 
o statusie prawa odrębnej 
własności i ze spółdzielczego 
własnościowego prawa do 
lokalu, Zarząd podjął decyzję 
o skierowaniu wniosku do Rady 
Nadzorczej o wprowadzenie 
zmian do „Regulaminu rozli-
czenia kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości 
oraz ustalania wysokości opłat 
za używanie lokali w Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 

 Z ustalenia stawek opłat z tytu-
łu najmu lokali użytkowych, 
pomieszczeń gospodarczych, 
terenów, garaży, powierzchni 
reklamowych, stanowisk han-
dlowych w pawilonie handlo-
wo–usługowym  

 Z zatwierdzenia zmian w „Re-
gulaminie Organizacyjnym 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej”

 Z zatwierdzenia zmian w Regu-
laminie Zarządu Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Z korekty Planu ekonomiczno–fi-
nansowego Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w zakre-
sie zamierzeń inwestycyjnych 
na 2015 r.

 Z zatwierdzenia Planu ekono-
miczno–finansowego Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na rok 2016

 Z wykreślenia z rejestru człon-
ków Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej osób, które nie 
posiadają lokalu w zasobach 
Spółdzielni.

* * *
W I kwartale 2016 r. odbyły się 
posiedzenia Zarządu Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na których Zarząd zajmował się 
m.in. sprawami:

1. Podjęciem uchwał w spra-
wach:
 Z powołania Komisji Przetargo-
wej do rozpatrzenia ofert na 
wykonanie w 2016 roku robót 
związanych z remontami i eks-
ploatacją zasobów Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

 Z powołania Komisji celem prze-
prowadzenia ustnego przetargu 
na najem lokali użytkowych 
przy ulicach: Jana Pawła II 
30, 20 Stycznia 49/51, Łaskiej 
46/48 oraz stanowisk handlo-

Z prac zarządu PSM

wych przy ulicy Łaskiej 46/48
 Z zatwierdzenia planu amortyza-
cji na rok 2016

 Z zwołania Walnego Zgroma-
dzenia Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 Z jednorazowej spłaty zadłużenia 
wobec banku z tytułu kredytu 
mieszkaniowego, spłacanego 
zgodnie z warunkami ustawy 
o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji 
bankom wypłacanych premii 
gwarancyjnych.

2. Rozpatrzeniem podań kiero-
wanych do Zarządu przez indywi-
dualne osoby, przede wszystkim 
w sprawach dotyczących:
 Z spłaty zadłużenia z tytułu zale-
głych opłat eksploatacyjnych 
i egzekucyjnych, a także zadłu-
żenia kredytowego i odsetek 
z tych tytułów, 

 Z działalności gospodarczej. 

3. Członkowsko–mieszkanio-
wymi, w tym przede wszystkim: 

 Z przyjmowanie w poczet człon-
ków, zmiany użytkowników 
lokali mieszkalnych w związku 
ze zbyciem – nabyciem,

 Z przyjęcie informacji od po-
szczególnych Administracji 
o przekazaniu do dyspozycji 
Spółdzielni lokali mieszkalnych 
zlokalizowanych w Pabianicach 
i przygotowania ich do zbycia 
w trybie przetargu:
 » Administracja nr 3 – lokal 

mieszkalny przy ul. Brackiej 
69/71

 » Administracja nr 5 – lokal 
mieszkalny przy ul. J. Waj-
sówny 9.

4. Dotyczącymi wykonania prac 
remontowych i innych wynika-
jących z bieżącej eksploatacji 
zasobów, w tym:
 Z zlecenia:

 » wykonania przez firmę, która 
wygrała konkurs ofert, doku-
mentacji budowlanej insta-
lacji ciepłej wody użytkowej 
wraz z likwidacją podgrze-
waczy wody w budynkach 
mieszkalnych posadowio-
nych przy ulicach: Wileńskiej 
35, Wileńskiej 39, Niecałej 3, 
Cichej 30, Matejki 37, Orlej 
46 i Orlej 48.

5. Przygotowywaniem wniosków 
do Rady Nadzorczej w sprawach:
 Z wykreślenia z rejestru członków 
pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej

 Z zatwierdzenia regulaminu prze-
prowadzania przetargów na 
wynajem lokali użytkowych 
i garaży oraz dzierżawy grun-
tów i stanowisk pod kioski 
nietrwale związane z gruntem 
na targowisku „Bugaj” w zaso-
bach Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 Z podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany opłat za dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków dla lo-
kali mieszkalnych i użytkowych 
znajdujących się w zasobach 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w związku z podwyż-
ką tychże opłat przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji.

Z prac rady nadzorczej PSM
3. Rozpatrzenie wniosków Zarzą-
du w sprawach członkowskich

4. Ocena w zakresie:
 Z skuteczności działań win-
dykacyjnych prowadzonych 
przez Pabianicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową w 2015 roku 
w porównaniu z 2014 rokiem, 
dotyczących zadłużeń z tytułu 
opłat za używanie lokali miesz-
kalnych i użytkowych oraz 
z tytułu niespłacania kredytów 
mieszkaniowych

 Z działalności Spółdzielczych Do-
mów Kultury w II półroczu 2015 r. 

5. Omówienie:
 Z spraw zgłaszanych na dyżurach 
Rady Nadzorczej w 2015 roku

 Z działań służb etatowych Spół-
dzielni w zakresie usuwania 
zgłaszanych przez mieszkań-
ców awarii w zasobach Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w 2015 roku

 Z wyników rocznych kontroli 
wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego przeprowadzo-

nych w zasobach Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w roku 2015 

 Z opinii raportu biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finan-
sowego Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2015 rok

 Z wyników finansowych za 2015 rok 
 Z działalności Rady Nadzorczej za 
trzeci rok kadencji, obejmującej 
lata 2013–2016 i sprawozdania 
Rady Nadzorczej za trzeci rok 
kadencji

 Z realizacji planu remontów za 
2015 rok w zakresie rzeczowym 
i finansowym, w tym działań 
termomodernizacyjnych

6. Wyznaczenie osób do repre-
zentowania Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Ogól-
nopolskiej Izbie Gospodarki 
Nieruchomościami.

Pabianice
pięknieją

ul. Wyspiańskiego

ul. Popławska

ul. Narcyza Gryzla

ul. Toruńska
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Biuro Obsługi Mieszkańców PSM
Zamkowa 42/44, tel. 42–227–10–33

czynne jest 
w poniedziałki i czwartki w godz. 7.00–17.00, 
we wtorki, środy i  piątki w godz. 7.00–15.00.

W Biurze Obsługi Mieszkańców działają dwie kasy, w których można 
regulować opłaty do spółdzielni, jak również płacić rachunki za telefon 
stacjonarny, komórkowy, gaz, energię elektryczną, telewizję kablową 
i inne. Kasy te czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–18.00.

W Biurze Obsługi Mieszkańców odbywa się również:
 Z przyjmowanie pism od lokatorów
 Z przyjmowanie i rejestrowanie wniosków: do kancelarii notarialnej, do sądu, do Urzę-
du Skarbowego, do banku, do innych instytucji i dla potrzeb członków spółdzielni

 Z wydawanie przygotowanych dokumentów do odbioru
 Z sprawdzanie i udzielanie informacji nt. stanu kont z tytułu wnoszonych opłat eks-
ploatacyjnych i zużycia wody

 Z udzielanie informacji w sprawach dotyczących działalności PSM.

Przeglądy
instalacji gazowej
W czerwcu 2016 r. przeglądy instalacji gazowej 
w poszczególnych Administracjach odbędą się 
w następujących terminach:

Administracja nr 1:
01.06.2016 do 08.06.2016 – ul. Wileńska 67
09.06.2016 do 14.06.2016 – ul. Wiejska 30
15.06.2016 do 20.06.2016 – ul. Ostatnia 16
02.06.2016 do 23.06.2016 – ul. Moniuszki 77/81
24.06.2016 do 27.06.2016 – ul. Moniuszki 83/87
28.06.2016 do 30.06.2016 – ul. Tkacka 20/22

Administracja nr 2:
01.06.2016 do 08.06.2016 – ul. Cicha 32
09.06.2016 do 14.06.2016 – ul. Cicha 23/25
15.06.2016 do 20.06.2016 – ul. Bardowskiego 8 
21.06.2016 do 24.06.2016 – ul. Bardowskiego 5
27.06.2016 do 30.06.2016 – ul. Bardowskiego 3

Administracja nr 3:
01.06.2016 do 06.06.2016 – ul. P. Skargi 62/68
07.06.2016 do 09.06.2016 – ul. 3 Maja 8
10.06.2016 do 16.06.2016 – ul. 20 Stycznia 24
17.06.2016 do 21.06.2016 – ul. 20 Stycznia 26
22.06.2016 do 24.06.2016 – ul. P. Skargi 79
27.06.2016 do 30.06.2016 – ul. Bracka 21

Administracja nr 4:
01.06.2016 do 02.06.2016 – ul. Roweckiego 31
03.06.2016 do 08.06.2016 – ul. Mokra 12
09.06.2016 do 14.06.2016 – ul. Mokra 19
15.06.2016 do 20.06.2016 – ul. Mokra 17
21.06.2016 do 24.06.2016 – ul. Mokra 21
27.06.2016 do 30.06.2016 – ul. Mokra 21a

Administracja nr 5:
01.06.2016 do 03.06.2016 – ul. Mokra 11
06.06.2016 do 08.06.2016 – ul. Mokra 11a
09.06.2016 do 13.06.2016 – ul. Mokra 13a
14.06.2016 do 16.06.2016 – ul. Jankego 56
17.06.2016 do 21.06.2016 – ul. Jankego 52
22.06.2016 do 24.06.2016 – ul. Jankego 50
27.06.2016 do 30.06.2016 – ul. Jankego 48
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Odczyty
wodomierzy
radiowych
 Pabianicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa informuje, 
że w związku z zamontowa-
niem w lokalach wodomierzy 
radiowych, odczyt będzie 
odbywał się drogą radiową za 
pośrednictwem urządzenia 
znajdującego się na klatce 
schodowej, bez konieczności 
wchodzenia do mieszkań. 
Dane do odczytu będą pobra-
ne 31 maja 2016 r., z zapisu 
wodomierza na godz. 24.00.
 Po odczycie rachunki będą 
dostarczone w ciągu 14 dni do 
skrzynek pocztowych.

 Mamy bardzo dobrą informa-
cję dla mieszkańców wszystkich 
bloków. Tegoroczne odczyty po-
dzielników ciepła, które rozpoczną 
się w czerwcu, będą już ostatnie. 
W tym roku po 10 latach kończy 
się żywotność baterii zainstalowa-
nych w podzielnikach. W związku 
z wymianą tych baterii, które sta-
nowią 90 proc. wartości podziel-
nika, zmodernizujemy podzielniki 
poprzez dołożenie do nich prze-
kazu radiowego. Tym samym już 
żadne urządzenie zainstalowane 
w naszych mieszkaniach, które 
wymaga odczytu, nie będzie 
wymagało przychodzenia pracow-
ników do naszych mieszkań, aby 
je odczytali. Przypominamy, że 
jeszcze do niedawna mieliśmy 6 
razy w roku wizyty panów, którzy 
odczytywali wodomierze. Już tych 
wizyt nie ma. Teraz znikną ostat-
nie wizyty związane z odczytami 
podzielników. Pozostaną tylko 
kontrole gazowe i kominiarskie. 
 Odetchniemy w końcu wszy-
scy, gdyż odczyty były utrapie-
niem dla mieszkańców, którzy 
musieli być w domu, ale były 
też problemem dla pracowni-
ków i firm współpracujących ze 
spółdzielnią. Często wizyty nie 
dochodziły do skutku i były wie-
lokrotnie powtarzane, i wszyscy 
byli zdenerwowani, a rozliczenie 
sezonu grzewczego trwało w nie-
skończoność. Teraz, to znaczy od 

Ostatnie odczyty podzielników 
ciepła w mieszkaniach

2017 roku, wszyscy zostaną rozli-
czeni i odczytani w jednakowych 
terminach. Aby system zadziałał, 
w tym roku zostaną zmodernizo-
wane wszystkie podzielniki. Nie 
ma znaczenia, kiedy były zainsta-
lowane, wszystkie będą miały już 
przekaz radiowy. 
 Spółdzielcy nie poniosą 
żadnych dodatkowych kosztów 
związanych z modernizacją po-
dzielników. Zostaną one pokryte 
z wnoszonych bieżących opłat za 
mieszkanie. 
 Żywimy nadzieję, że wszyscy 
będziemy zadowoleni z takiego 
nowoczesnego rozwiązania.


